Delfivej 1
Skolebestyrelsen
ved skolerne i Elev og Hårup
8530 Hjortshøj

Referat af møde i skolebestyrelsen torsdag den 5. april kl. 18.30 - 21.00 på Elev Skole
(Angivelsen af tid er vejledende til det enkelte pkt., O=orientering og afklarende spørgsmål, D=debat,
B=beslutning)

18.30

Velkomst og punkter til eventuelt
Forberedt
af:
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18.35

Meddelelser (O):
Nye – byggeri og overgangsløsninger
Der er nu afsluttet visionsoplæg til skolen i Nye.
Skolebestyrelsen har sammen med øvrige interessenter
været inddraget. Skolebestyrelsens repræsentanter har ikke
oplevet processen som veltilrettelagt, og man oplevede ikke,
at processen var målrettet og overskuelig. Der opfordres til
at rette henvendelse til Børn og Unges bygningskontor
herom
Hvad rører der sig aktuelt på skolerne?
Der er mobilitetsdage i kommunen. Elev Skole har to
stillinger, der skal besættes. Der er kommet henvendelser.
I SFO på Hårup Skole er der periodevist indført en
mobil/iPad fri periode. Punktet blev kort drøftet på mødet,
hvor baggrund, fordele og ulemper ved den nye regel blev
drøftet. David Mortensen opfordrede skolens ledelses til
undersøge om der ikke findes andre muligheder end et
kollektiv forbud, og opfordrer til at skolens ledelse ligeledes
gentænker forældrenes rolle i løsningen af problemet Det
blev besluttet, at tage punktet op på næste møde, hvor der
kan afsættes mere tid til drøftelserne
Opfølgning på budget 2018/19
På Hårup Skole er der fokus på elever, der er i specialklasser
på andre skoler, da skolen bruger flere ressourcer end tildelt.
På Elev Skole er det også en stigende udfordring.
Skolebestyrelsen på Virupskolen er optaget af den samme

Alle

udfordring, og de kontakter skolebestyrelsen på
Hårup/Elev med henblik på en henvendelse til
forvaltningen. Der er efterfølgende etableret kontakt til
skolebestyrelsen på Virupskolen
Lock out fra 10. april?
Endnu uafklaret omkring lock out. Skolebestyrelsen holdes
orienteret.
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19.00

Valg til skolebestyrelsen forår/sommer 2018 (O, B)

Jens
Alle

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Hårup Skole: David Mortensen og Jesper Moll
Elev Skole: Sune og Jan
Ifølge Børn og Unge skal valget foretages inden
sommerferien, så den nye skolebestyrelse tiltræder 1.
august. Den siddende skolebestyrelse kan dog udsætte
valget til efter sommerferie.
Det blev besluttet, at udsætte valget til efter
informationsmøder i august, hvor de nye 0. klasser er startet.
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19.15

Opfølgning på mødet med klasseforældrerådene (0)
Hvad blev diskuteret og hvad var der af tilbagemeldinger på
mødet med klasseforældrerådene 18. januar?
Forslag til fokusområder for bestyrelses fremtidige arbejde.

Jens, Peter
og Hanne

Referatet fra mødet er tidligere udsendt og det blev drøftet.
Punkterne er løbende blevet behandlet på møder i
skolebestyrelsen, så der blev ikke aftalt yderligere
opfølgning.
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19.45

Fremtidsudsigten for udskolingen på Hårup Skole (D)
Kan man arbejde for en pædagogiske bæredygtig udskoling, når
der ikke længere kommer elever fra Elev Skole til Hårup?
Jens undersøger hvilken proces der er planlagt og vender tilbage på
næste møde.
Fremtidsprognoserne for Hårup Skole forelægges og
skolebestyrelsen drøfter, hvad der er det næste skridt.
Skolebestyrelsen har tidligere henvendt sig med spørgsmål
om ovenstående og med et ønske om inddragelse i
processen. Dengang fik den svar på, at den ville høre
nærmere, når visionsprocessen var ovre. Det er den nu, og
formanden genfremsender derfor ønsket til den nye
rådmand.

Jens
Peter
Alle
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20.15

Orientering om en aktuel udfordring 4. årgang begge
skoler(D)
4.a har aktuelt 21 elever (10 drenge og 11 piger)
4.b har aktuelt 15 elever (12 drenge og 3 piger)
4.e har aktuelt 15 elever (11 drenge og 4 piger)

Hanne
og
Jens

Som det fremgår er fordelingen af drenge og piger lidt ulige.
Skoleledelsen har forskellige tanker om den fremtidige
organisering og ønsker skolebestyrelsens holdning hertil.
Det blev besluttet, at der indkaldes til forældremøde med de
tre klasser. På mødet kan skoleledelsen forklare nærmere om
årgangen, hvilket efterfølgende kan tænkes sammen med
forældrenes perspektiver.
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20.30

Ny struktur og skema fra 1. august (O, D)
a) Forslag om at ændre mødetiden på Elev Skole til kl. 8.10
Ændringsforslaget drøftet men ikke vedtaget
b) Da Børn og Unge ændrer de administrative systemer fra
1. august skal vi lave ændring af skolernes skema.
Lektionerne skal fremover være på 45 min. I den
anledning skal der ske ændringer af skolens skema.
Skolebestyrelsen blev orienteret om de kommende ændringer
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20.50

Punkter til næste møde
•

•

•
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Forsøgsperioder uden telefon/iPad i SFO Hårup
Skole. Hvordan arbejder skolerne med dette og skal
de udbredes?
Organisering med én eller to skolebestyrelser
fremadrettet i forbindelse med valg til
skolebestyrelsen
Opfølgning på klub/sfo udfordring for kommende 4.
klasse

Evt
1) Overgang til klub for kommende 4. klasse:
Der skal laves en plan for, hvorledes kommende 4.
klasse fra Elev Skole kan komme i et klub- eller SFO-

Peter
Hanne
Jens

tilbud efter sommerferien. Skoleledelsen tager
kontakt til klubbens ledelse for at starte en proces.
Skoleledelsen har efterfølgende afsendt mail til
forældrene i 3. klasse med info.

